
Jak to działa w praktyce?

Moje dziecko nagle się rozchorowało. 
Ma wysoką gorączkę.

Zadzwoń pod numer 502 308 308. Lekarz udzieli 
Ci telefonicznej porady, wystawi receptę i objaśni,  
jak stosować przepisane leki. Jeśli konieczna będzie 
konsultacja osobista, dowiesz się, gdzie możesz się zgłosić. 
Gdy dłuższa choroba wykluczy chodzenie do szkoły, 
zorganizujemy i opłacimy Twojemu dziecku prywatne 
lekcje*.

Właśnie urodziłam dziecko. 
Czy mogę liczyć na wsparcie? 

Oczywiście. Otrzymasz od nas wypłatę zależną od zakresu 
polisy. Jeśli będziesz potrzebować opieki położnej 
po porodzie, zorganizujemy i opłacimy jej wizytę u Ciebie 
w domu. W każdej chwili będziesz mogła także zadzwonić 
na specjalną infolinię Baby Assistance, gdzie otrzymasz 
profesjonalne porady dotyczące opieki nad noworodkiem. 
Dodatkowo, abyś po ciąży mogła szybciej wrócić do formy, 
zorganizujemy i pokryjemy koszty treningu 
z trenerem fitness*. Zapłacimy za każdy dzień Twojego 
pobytu w szpitalu, zorganizujemy opiekę 
nad dzieckiem lub osobami starszymi oraz zapewnimy 
opiekę pielęgniarską dla Ciebie po hospitalizacji*.

Zdiagnozowano u mnie nowotwór. 
Co teraz? 

Pomożemy Ci przez to przejść. Dzięki drugiej opinii 
medycznej zweryfikujemy diagnozę u światowej klasy 
eksperta**. W zależności od wybranego wariantu 
wypłacimy Ci także środki z polisy, które pomogą uporać się 
z nieprzewidzianymi kosztami, będącymi następstwami 
choroby. Zorganizujemy szereg usług, m.in. wizyty 
pielęgniarskie i transport medyczny, i pokryjemy ich koszty. 
Zapłacimy za każdy dzień Twojego pobytu w szpitalu, 
zorganizujemy opiekę nad dzieckiem lub osobami starszymi 
oraz zapewnimy opiekę pielęgniarską dla Ciebie 
po hospitalizacji*.

Moja żona nagle zachorowała i trafiła do szpitala.
Czy otrzyma pomoc, jeśli polisa jest na mnie?

Tak, Twoja żona otrzyma pomoc nawet wówczas, gdy polisa 
jest wystawiona na Ciebie. W zależności od wybranego 
wariantu wypłacimy pieniądze za każdy dzień w szpitalu. 
Po hospitalizacji pomożemy rekonwalescentce w powrocie 
do zdrowia, organizując i opłacając dla niej szereg zabiegów 
rehabilitacyjnych wraz z transportem medycznym 
do odpowiednich placówek zdrowia*.

Zachorowałam na COVID-19 i trafiłam do szpitala. 
Nie mam opieki dla mojego dziecka. 

Bez obaw. Przede wszystkim – zorganizujemy opiekę 
nad Twoim dzieckiem i opłacimy jej koszty. Ponadto, jeśli 
posiadasz pakiet dodatkowy Zdrowie Plus, wypłacimy Ci 
pieniądze za każdy dzień pobytu w szpitalu. Jeśli zostaniesz 
skierowana na OIOM lub po chorobie wystąpi u Ciebie 
niewydolność oddechowa, otrzymasz dodatkową wypłatę*.

* Zgodnie z OWU.
** W pakiecie Zdrowie Plus.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi  
oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany
przez TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia,
wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności  ubezpieczyciela, znajdują się 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl  
oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.

warta.pl Facebook: wartaPL 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY
Indywidualne ubezpieczenie na życie

Zdrowie 
w pakiecie

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Warta dla Ciebie i Rodziny najlepsze 
według konsumentów
Ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny zostało 
nagrodzone Złotym Godłem DOBRY PRODUKT – 
Wybór Konsumentów 2021 w plebiscycie Forum 
Biznesu Dziennika Gazety Prawnej.
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Warto wiedzieć, że ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny 
zapewnia kompleksową pomoc medyczną w razie rozmaitych 
problemów zdrowotnych. W ubezpieczeniu znajdziesz:

1.  Pakiet medyczny assistance:  
element każdej polisy Warta dla Ciebie  
i Rodziny 

W razie problemów ze zdrowiem spowodowanych nagłą 
chorobą lub wypadkiem zorganizujemy wskazane usługi  
oraz pokryjemy ich koszty (do określonego limitu).

Aby uzyskać pomoc w ramach pakietu medycznego 
assistance, wystarczy zadzwonić pod całodobowy 
nr telefonu 502 308 308.

USŁUGI, Z KTÓRYCH MOŻECIE 
SKORZYSTAĆ TY ORAZ TWOI BLISCY

LIMITY:
KWOTOWY /  

ZDARZEŃ

PO WYPADKU LUB W RAZIE NAGŁEJ CHOROBY

wizyta u lekarza specjalisty 150 zł / 2

wizyta pielęgniarki 500 zł / 2

wizyta lekarska 500 zł / 3

dostawa leków 250 zł / 2

rehabilitacja 700 zł / 2

zakup/wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego 700 zł / 2

dostawa sprzętu rehabilitacyjnego 500 zł / 2

trener fitness 1 000 zł / 1

transport medyczny (do placówki medycznej, 
między palcówkami oraz z placówki medycznej 
do miejsca pobytu)

1 000 zł / 5

PO WYPADKU ROWEROWYM (gdy doszło do uszkodzenia ciała) 

naprawa roweru 500 zł / 2

transport roweru 500 zł / 2

W RAZIE POBYTU W SZPITALU (z powodu wypadku lub nagłej 
choroby)

opieka domowa 500 zł / 2

opieka pielęgniarki 1 500 zł / 2

opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 500 zł / 2

PO NARODZINACH DZIECKA

wizyta położnej 150 zł / 1

trener fitness 1 000 zł / 1

PO WYPADKU LUB W RAZIE NAGŁEJ 
CHOROBY DZIECKA

prywatne lekcje 400 zł / 2

pobyt opiekuna dziecka w szpitalu lub hotelu 
przyszpitalnym 1 000 zł / 1

W TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ

pomoc psychologa 500 zł / 3

ZDROWOTNE USŁUGI INFORMACYJNE

brak limitu

Z pakietu medycznego może korzystać ubezpieczony wraz z najbliższymi 
(małżonek/partner/dzieci), a każda osoba korzysta z oddzielnego limitu.

2. Pakiet dodatkowy Zdrowie Plus

To rozszerzenie, które można dokupić do każdej polisy 
Warta dla Ciebie i Rodziny. W jego skład wchodzą m.in.:

zachorowania na:
•   COVID-19;
•   choroby nowotworowe;
•   udar mózgu;

przydatne usługi:
•   pomoc po udarze mózgu 

(m.in. rehabilitacja);
•   druga opinia medyczna.

ZDROWIE PLUS 
(dla osób w wieku od 18 do 55 r.ż.)

KARENCJA 
(mies.)

ZDARZENIE OBJĘTE OCHRONĄ

ŁĄCZNA  
KWOTA 

ŚWIADCZENIA 
(w zł) 

dzienne świadczenie szpitalne z tytułu 
choroby COVID-19 50 –

dzienne świadczenie szpitalne OIOM, 
jednorazowe z tytułu choroby COVID-19 500 –

zachorowanie ubezpieczonego  
na chorobę nowotworową 10 000 6

świadczenie pomocowe po udarze 
mózgu 6 000 6

wystąpienie niewydolności oddechowej 
w wyniku COVID-19 2 000 –

pakiet medyczny dla ubezpieczonego: 
Pomoc po Udarze Mózgu TAK –

druga opinia medyczna TAK 2

Składka miesięczna: 19 zł

Pomoc medyczna w ubezpieczeniu 
Warta dla Ciebie i Rodziny

Zdrowotne usługi informacyjne 
To błyskawiczny dostęp do eksperckiej wiedzy 
medycznej, m.in.:
•   odpowiedzi na pytania o działanie leków, ich możliwe 

działania niepożądane lub interakcje z innymi lekami, 
•   porady lekarzy specjalistów dotyczące postępowania  

w razie niepokojących objawów zdrowotnych,
•   informacje o najbliższych placówkach zdrowotnych  

i aptekach.

Dostępne w każdej polisie WDCiR!

Druga opinia medyczna
To dostęp do najlepszej klasy lekarzy ze światowych klinik 
i możliwość weryfikacji diagnozy w razie choroby. W jej 
ramach pacjent konsultuje z lekarzem z zagranicznej kliniki 
dotychczasowy sposób leczenia, co daje możliwość wyboru 
najbardziej efektywnej metody powrotu do zdrowia.

Dostępna w każdej polisie WDCiR!

Pomoc po udarze mózgu
To kompleksowa pomoc, m.in.:
•   rehabilitacja narządów ruchu, kinezyterapia, rehabilitacja 

neuropsychologiczna, neurologopedyczna i logopedyczna,
•   organizacja transportu medycznego do placówek 

medycznych i pokrycie jego kosztów,
•   wypłata z polisy, która pomoże finansowo w dalszej 

rekonwalescencji.

Dostępna w pakiecie Zdrowie Plus.

Pomoc w razie zachorowania na COVID-19
W ramach pakietu medycznego można otrzymać wypłatę:
•   za pobyt w szpitalu (za każdy dzień pobytu), 
•   za pobyt na OIOM-ie,
•   z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej z powodu choroby.
W ramach pakietu dodatkowego Zdrowie Plus ochrona 
obejmuje dodatkowo: 
•   wyższe dzienne świadczenie szpitalne,
•   dodatkową wypłatę w razie wystąpienia niewydolności 

oddechowej w wyniku COVID-19.
Dostępna w pakiecie medycznym assistance
i pakiecie Zdrowie Plus.


